
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Особливостіта будова світильників з люмінесцентними трубчатими лампами

Мета:
навчальна: дати поняття про будову, способи та особливості світильників з люмінесцентними 
трубчатими лампами
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку

ІІІ. Формування нових знань.

 Види люмінесцентних ламп
Люмінесцентна  лампа  -  газорозрядне  джерело  світла  низького  тиску.  Його  світловий  потік
визначається  свіченням  люмінофора  під  впливом  ультрафіолетового  випромінювання,  яке
виникає унаслідок електричного розряду.

Зсередини  стінка  колби  покрита  сумішшю  люмінесцентних  порошків,  яка  називається
люмінофор. Лампи з трисмуговим люмінофором економічні,  оскільки світлова віддача у них
складає до 104 Лм/Вт, але володіють гіршою світлопередачею (Ra=80), а лампи з п'ятисмуговим
люмінофором мають відмінне перенесення (Ra=90-98) кольорів при меншій світловій віддачі
(до 88 Лм/Вт).

Рисунок 4.1 - Зовнішній вигляд трубчатої люмінесцентної лампи



Існує два способи включення люмінесцентних ламп -електромагнітним і електронним баластом.
Тип  баласту  впливає  на  запалення  ламп,  а  також  на  коливання  в  роботі  і  термін  служби
запалювальних електродів. При включенні люмінесцентних ламп з електромагнітним баластом
відбувається до 30% втрат електроенергії. Основною відмінністю люмінесцентного світильника
з  електронним  баластом  від  такого  ж  світильника  з  електромагнітним  баластом,  крім
енергозбереження, ваги і об'єму, є частота коливання: лампи з електронним баластом працюють
з високою частотою коливання близько 42 ООО Гц в секунду, тоді як лампи з електромагнітним
баластом працюють з частотою І 00 Гц в секунду, що при тривалому використанні викликає
втому очей.

Прямі трубчасті люмінесцентні лампи - це газорозрядні лампи низького тиску. Складаються з
скляного  балона,  двох  цоколів  (з  вивідними  контактами)  на  обох  кінцях  балона,  двох
підігрівних катодів з вольфрамової нитки або сталевої трубки. Балон наповнений парами ртуті
та інертним газом (аргоном). Довжина трубки безпосередньо зв'язана із світловіддачею лампи.
Застосовуються в житлових і громадських приміщеннях.

Рисунок 4.2 - Люмінесцентна лампа у вигляді кільця

Люмінесцентні  лампи  у  вигляді  кільця  завдяки  своїй  формі  застосовуються  в  широкому
діапазоні  освітлювальних  приладів.  Із-за  малих  габаритів  трубки  цю  лампу  можна
використовувати  в  максимально  плоских  світильниках.  Вона  застосовується  для  освітлення
громадських і житлових приміщень.

Переваги люмінесцентних ламп:

- широкий діапазон кольоровості;

-  в  порівнянні  з  лампами  розжарювання  забезпечують  такий  же  світловий  потік,  але
споживають в 4-5 разів менше енергії;

- мають низьку температуру колби;

- підвищений термін служби. Недоліки люмінесцентних лам її:

- знижує світловий потік при підвищених температурах;

-  вміст  ртуті  (хоч  і  в  дуже  малих  кількостях,  40-60  міліграм).  Ця  доза  нешкідлива,  проте
постійний негативний вплив дії може завдати шкоди здоров'ю;

- люмінесцентні лампи не пристосовані до роботи при температурі повітря нижче 15—20 °С,

Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи виробляють світло за тим же принципом, що
і звичайні  люмінесцентні,  тільки на набагато меншій площі,  і  є  компактною альтернативою
люмінесцентним  лампам-трубкам.  Переваги  компактних  ламп  в  порівнянні  з  лампами
розжарювання:

- до 80% менше споживання струму при тій же кількості світла;



- термін служби люмінесцентних ламп в 6-15 разів більше в порівнянні із звичайними лампами
розжарювання і складає, відповідно, 6000-15 000 годин залежно від тину.

Компактні люмінесцентні лампи мають універсальне застосування і використовуються у всіх
сегментах нерухомості. Більш того, вони економлять більше, ніж коштують самі.

Конструкція світильників

Світильники  типу  ЛПО  призначені  для  освітлення  адміністра-тивно-загальних  приміщень.
Температура навколишнього середовища при експлуатації - від +5°С до +35°С.

Конструкція. Корпусна панель виготовлена з листової сталі, покритої порошковою емаллю і, в
деяких  І  виконаннях,  з  пластмасовими  боковинами;  відбивач  з  листового  дзеркального
алюмінію високої чистоти; знімні грати, що закріплюються за допомогою спеціальних замків.
Пускорегулювальний  апарат  -  електромагнітний,  вбудований.  Клас  захисту  від  ураження
електричним  струмом  -  І  за  ГОСТ 12.2.007.0.  Дзеркальний  відбивач  забезпечуй  рівномірне
освітлення 110-220в

Рисунок 4.4-Зовнішній

Джерела світла. Люмінесцентні

вигляд світильника . .0 . * • „г.

липині труочасті лампи типу ЛБ-18, типуЛіЮ пг л/ / ЛПч

+Лч-36 (цоколь - С ІЗ), а також інші лампи з аналогічними електричними параметрами і
габаритними розмірами. Кріпляться за допомогою вмонтованих в стелю шпильок в двох або

чотирьох точках через

отвори в корпусі.

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Вимоги до монтажу світильників з люмінесцентними трубчатими лампами

2. Які види  люмінесцентних ламп ви знаєте?

3. У чому відмінність будови та відмінність в роботі між лампами розжарування та

люмінесцентними?



Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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